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  ١نامدار در غرب جهان اسالم یها تو موقِّ  قاتیعلم م
ا ریوس  2پینیِس -مونی

  ترجمۀ پویان رضوان

  اشاره:
ِّ
هـای غـرب تاین مقاله شامل اطالعاتی دربارۀ فعالیت برخی از مشهورترین موق

در ایـن ناحیـه » میقـات«جهان اسالم (اندلس و بخشی از شمال افریقا) و گسترش علـم 
در مناطق شـرق جهـان » میقات«دربارۀ وضعیت علم  یپژوهش مشابه امیدواریماست. 

  اسالم (از جمله ایران و ماوراءالنهر) نیز انجام شود.

  مقدمه
اهی بر این پدیده، برای نمونه آثار نجـومی فقهـا دانش، از شرق تا غرب جهان اسالم را درنوردید. گو

در  کـه اسـتسنجی نجومی و تنظیم اوقـات نمازهـای مسـلمانان)  (علم زمان» میقات«دربارۀ علم 
تـرین  از مهم هـایی قول نقل. ایـن آثـار شـامل شدند شان خوانده میاز محل تألیف جاهایی بسیار دور

های آنان دربارۀ میقات، نمونۀ خـوبی از یـک  یل، کتاب. به این دالبوددانشمندان تمدن اسالمی نیز 
  فضای باز فرهنگی است.

، به عنوان یک رشتۀ علمی اسـالمی ویـژه، تعیـین اوقـات نمازهـای »میقات«علم  هدف اصلی
بینی رؤیـت هـالل مـاه و و گاه با ابزارهای غیر فنی) است، اما این رشته با پیش  روزانه (گاه با جدول

های نجـومی  ، سـالنامه»کتـب مواقیـت«نیز پیوند دارد. مطالـب غیـر ریاضـی در تعیین جهت قبله 
 یمخاطبـان پرشـمارهـا شوند. این کتابهایی دربارۀ شرع مقدس اسالم یافت میعمومی، و کتاب

. فقهـای مـنجم در دورۀ کردنـد عرضـه میهایی دربارۀ انجام وظـایف روزانـه و دستورالعمل داشتند
ها با  اما هنوز مطالب ناچیزی دربارۀ ارتباط موقت ،ی دربارۀ میقات نوشتندهای بسیاراسالمی کتاب

  دانیم.یکدیگر می

                                                    
، و شماخی(باکو » تاریخ، وضع کنونی و نگاهی به آیندۀ ریاضیات و نجوم«المللی  این مقاله، متن سخنرانی مونیکا ریوس در همایش بین .١

خبرنامۀ تاریخ ) است که به یادبود نصیرالدین طوسی در جمهوری آذربایجان برگزار شد. گزارش این همایش در ۱۳۹۳شهریور  ۲۱- ۱۹
  ، به قلم سید هادی طباطبایی منتشر شده است.۱۵پژوهشکدۀ تاریخ علم دانشگاه تهران، شمارۀ  علم

2. Monica Rius-Piniés, monica_rius@ub.edu )های سامی، دانشگاه بارسلون اسپانیا متون و زبان دپارتمان(   
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  سیاس و جغرافیایی -بستر اجتماع
اکنون توجه شما را به چند ناحیه به ویژه فاس (مـراکش)، بوجیـه (الجزایـر)، تـامگروت (مـراکش)، 

خواهم کرد. به دالیل مختلف، این مناطق،  قاهره (مصر)، استانبول (ترکیه) و تیمبوکتو (مالی) جلب
نقش مهمی در انتقال دانش ایفا کردند، و افزون بر این، روابط جالبی با هم داشتند. این مناطق نقش 

  شد.را ایفا کردند، زیرا دانش نیز مانند هر کاالی دیگری مبادله می» علمی«یک بندرگاه 
 همسـایۀ مغـرب (مـراکش)حظاتی دربارۀ دو کشور اما در آغاز تمرکزمان بر شمال افریقا، به مال

جزیرۀ ایبـری کـه تحـت سـلطۀ  پردازیم. از یک سو، باید همواره به اندلس، یعنی بخشـی از شـبه می
مسلمانان بود توجه کنیم. روشن است که کـاهش تـدریجی قلمـرو مسـلمانان در انـدلس و فقـدان 

دان اندلسی بسـیاری بـه شـمال افریقـا قدرت سیاسی آنان، چند پیامد داشت: نخست اینکه دانشمن
رفتند. البته، این قضیه وضعیت ممتاز انتقال علم اندلسـی بـه مغـرب را کـه پیشـتر یعنـی در خـالل 

هـا حـاکم بالمنـازع ها، قرندهد. اندلسیهای هشتم و نهم هجری به مغرب رسید، توضیح نمی قرن
واقـع چنانکـه خـواهیم دیـد، بـرای یـک بودند و این وضعیت در چند قرن بعد نیز ادامـه یافـت. در 

  تر از تردید دربارۀ نظرات یک اندلسی است.دانشمند مغربی، انتقاد از یک مغربی دیگر، راحت
کـم رشـد امپراتوری عثمانی بود کـه مرزهـای آن کـم روزافزوناز سوی دیگر، مغرب تحت تأثیر 

 تأثیر عثمانی در  می
ً
شد، فارغ از سراسر شمال افریقا گسترده میکرد تا به تمامی مغرب برسد. طبیعتا

  اینکه در آنجا کنترل سیاسی وجود داشت یا نه.
هیچ وجه منزوی نبـود. در منطقـۀ مدیترانـه و سـاحل این منطقۀ بسیار بزرگ، از لحاظ مذهبی به

هـای اطلس، تماس با مردم کاتالونیا، کاستیل، ِوِنتـو، ِجنـوا، و دیگـر اروپاییـان شـدید بـود: جنـگ

موجب ارتباط نظامی بود. افزون بر این، فعالیت بازرگانی در طول ساحل مدیترانـه در حـال  1لیبیص
  شکوفایی بود.

  هاتموقِ
ت«میقات  از قرن هفتم هجری، متخصصان علم

ِّ
ت، مسئول همۀ محاسبات » موق

ِّ
نامیده شدند. موق

 می
ً
ق) و محمـد وجیـه ۶۸۳عون (د. توانیم در مصر ابن سمنجومی الزم برای اعمال دینی بود. مثال

ق) را ذکر کنیم. همۀ آنها به مسجدی وابسـته بودنـد و ۷۷۷ق) یا در سوریه ابن شاطر (د. ۷۰۰(د. 
 کتاب

ً
  نوشتند.  هایی در این باره میمعموال

افرادی به نام میقاتی هم بودند، که دانشمندانی متخصص بدون ارتباط با مسجد بودند. تاجوری 

                                                    
  م. - ق. ۶۹۰تا  ۴۸۸های های مذهبی بین سالای از جنگسلسله .1



 

  

٩٠ 

، عبدالخالق َجخی، محمـد بـن عبداللـه و محمد ُمنید میقاتی مصری از جملهق) چندین ۹۵۹(د. 
  محمد بن احمد َسنهوری میقاتی را نام برده است.

های غرب جهان اسالم مطالعۀ جامعی انجام نشده است. نخستین نظریه ایـن بـود  دربارۀ موقت
هـای خطـی بیشـتری پدیـدار ها و نسخهها، رسالهکم نامکه هیچ موقتی وجود نداشته است، اما کم

شناختی وجود دارند که نباید آنهـا را فرامـوش کنـیم، های روششدند. به هر حال، برخی محدودیت
  توانند نتیجۀ پژوهش را تغییر دهند:چون تا حدی می

 محور هستیم؛کتاب ·
 هایی اطالع داریم که:فقط از موقت ·

o شاره شده است)، یاها به آنها ا با قدرت سیاسی پیوند داشتند (در گزارش 
o اند)؛ها ذکر شده فقیه بودند (در تذکره 
o های خطی زیادی از آثارشان موجود است؛نسخه 
o .آثارشان توسط دانشمندان دیگر نقل شده است 

  اندلس
ق) ببـریم، ۶۰۲باید نامی از ابوعلی حسن بن علی بن خلف اموی قرطبی، معروف بـه الکاتـب (د. 

 در زیست، هرچند نمیق) می۶۶۷ -۵۲۴(حک. در دوران موحدون  1که در ِسبیا
ً
دانیم که او واقعـا

ت کار می
ِّ
های او دربارۀ انـواء (طلـوع و غـروب مـاه و  کرد یا خیر. منبع اصلی کتابِسَمت یک موق

األنـواء واألزمنـة ومعرفـة األعیـان ستارگان در ارتباط با تغییرات جوی و فصلی و کشاورزی)، کتاب 
ق) بود. دو نویسنده از قرن هشـتم، ابـوعلی مسـعودی و علـی ۴۰۳م (د. تألیف ابن عاص الکواکب

ب، عنوان کامل اثر قرطبی را آورده المستوَعب الکافی والمغنی الشافی فی معرفـة الکواکـب اند: مؤدِّ

   2واألنواء وما ال یستغنی عنه اهل الدیانات من معرفة أجزاء اللیل واألوقات الصلوات.
ت«هشتم هجری)، خاندانی از یک قرن بعد (در قرن 

ِّ
تان خاندان ابـن های واقعی می»موق

ِّ
یابیم: موق

ق) در عهـد ۷۰۹ق) و پسرش احمد بن حسین باصو (د. ۷۱۵باصو. حسین بن محمد بن باصو (د. 

تـان مسـجد جـامع شـهر بودنـد، ابزارهـایی سـاختند ودر غرناطـه مـی 3بنونصر
ِّ
 زیسـتند. آنهـا موق

  نوشتند. هایی رساله
زیست: ابوالحسن علی بن موسـی بـن عبیداللـه  پس از آن، موقت دیگری از دوران بنونصر می کمی

                                                    
  م. - استانی در جنوب اسپانیا .١

  .المستوعب الکافی والمغنی الشافی فی ما یصح بالطالب الُمِجد والرجل الُمِردنام دیگرش:   .٢

  م. -ق). ۸۹۷ - ۶۰۹مسلمان عرب در اسپانیا بودند (حک. بنو نصر، آخرین خاندان  .3
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 در باثـا۸۴۳باغی (د.  لخمی، معروف به قره
ً
تی بود کـه احتمـاال

ِّ
کـرد و بـا فعالیـت مـی 1ق). او موق

 ق)، امام و مفتی غرناطه دربارۀ جهت قبله در انـدلس مناقشـه داشـت.۸۴۷ابوالقاسم بن سّراج (د. 
کرد. جالـب ایـن کـه ایـن باغی از اجتهاد در اعمال نجومی برای دستیابی به دقت بیشتر دفاع می قره

ریسی (قرن 
َ

  ). ه۱۲) و محمد فاسی (قرن  ه۱۰مناقشه به دو مغربی دیگر هم سرایت کرد: َونش
ها در اندلس در عهد بنونصر آغاز شد. اکنـون، بـه اوضـاع مشـابه در پس ظهور چشمگیر موقت

  .پردازیم میب مغر

  فاس
هـا در کارگیری مدرسـهبود. مرینیان در به 2در خالل قرن هشتم هجری، فاس مرکز حکومت مرینیان

هـا را راه انداختنـد، کـه موجـب غرب جهان اسالم نقش مهمی داشتند. آنان برنامـۀ جـامع مدرسـه
ممتـاز بـرای مهـار گسترش خط مشی رسمی شد. هدف آنان ارتقاء تعلیم و تربیـت در مقـام راهـی 

  دانش و دین بود.
دهندۀ نقطـۀ اوجـی بـاورنکردنی اسـت. یـا بـه در این محیط اجتماعی، تخصص یک موقت، نشان

های تاریخ رو به افزایش گذاشت. این وضع  ها و کتابها در تذکرهنامۀ موقتتر، زندگی عبارت دقیق
های یازدهم و دوازدهم هجری ه تا قرن[در فاس،] بر خالف اندلس، در قرن نهم به پایان نرسید، بلک

  شود. نیز ادامه یافت. اما در متون بعدی تحولی جز انحطاط دیده نمی
وی، مشهور به ابو ِمقـَرع، در مغـرب األقصـی (بخـش  ابوعبدالله محمد بن عبدالحق بن علی َبتِّ

 در قرن هفتم هجری می
ً
اش را منظـوم، زیست. او رسـالهعمدۀ منطقۀ غربی شمال افریقا) و احتماال

ق) در قـرن یـازدهم از طریـق دو شـرح ۱۰۸۹در قالب یک ارجوزه نوشت کـه توسـط ِمرجیثـی (د. 
(شـرح  المّطِلـع علـی مسـائل المقنـع) و المقنع(شرح جامع  الُممِتع فی شرح المقنعمعروف شد: 
  اند.)، که چندین بار تصحیح شدهالمقنعهایی دربارۀ کوتاه پرسش

ـت دیگـر، کـه 
ِّ
ق نخسـتین سـاعت آبـی در مسـجد قـرویین فـاس را سـاخت، ۶۶۹در یک موق

ل (  به معنی منجم) نیز شـهرت  در اینجاابوعبدالله محمد بن َهّباک َسنهاجی بود، که به معدِّ
ً
احتماال

داشت. خلیفۀ مرینی، ابو یوسف یعقوب، به او دستور داد تا بهترین زمان را برای ساخت شهر جدید 

ساخته شد. محمـد،  ۶۷۴در سوم شوال » 3فاس البالی«دستورالعمل وی، فاس تعیین کند. براساس 
ارین) را نیز برای همین ابو یوسـف تعیـین کـرد. پـس 

ّ
فقیه بود و قبلۀ مدرسۀ یعقوبیه (معروف به صف

                                                    
  م. - شهری در استان غرناطه، واقع در جنوب اسپانیا .1

  م. - بر مراکش حکومت کردند.  ه۹تا   ه۷خاندانی از بربرهای زناته که از قرن  .2

  م. - ترین بخش محصور فاسقدیم .3



 

  

٩٢ 

  توانستند به قدرت سیاسی خیلی نزدیک شوند.ها میبینیم برخی از این موقت می
زدی، معروف به ابـن بنـای مراکشـی (د.  سرانجام، باید از ابوالعباس احمد بن

َ
محمد بن عثمان ا

تـوانیم ریاضیات، نجوم، ابزارها و ... نوشت، در اینجا می ق) نام ببریم. او آثار زیادی در زمینۀ۷۲۱
تر از آن، او یاد کنیم. وی نه تنها منجم، بلکه فقیه، و مهم کتاب فی علم األوقات بالحسابویژه از  به

 تضادی بین روشارف نیز بود. او نشان میصوفی به معنای ع
ً
های ریاضـی و عامیانـه دهد که اصوال

کرد، چندین بار به ایـن پایتخـت سـفر کـرد تـا بـا رجـال  نیست. هرچند ابن بنا در فاس زندگی نمی
ـه

ّ
 نوعی رابط معتمد در مـراکش بـود، خط

ً
ای کـه هـیچ  سیاسی در ارتباط باشد. در واقع، او احتماال

آور است کـه او اعتبـاری در حـد ای به سلسلۀ مرینیان نداشت. افزون بر این، شگفتهوابستگی ویژ
  ها داشت (حتی وی صاحب کراماتی دانسته شده است).قدیس

 یک قرن بعد، ابوزید عبدالرحمان محمد جاِدری (د. 
ً
ت مسجد قرویین فـاس ۸۱۸تقریبا

ِّ
ق) موق

روضة األزهار فـی علـم ری دربارۀ میقات با عنوان کرد و شعبود. او نیز زیر سلطۀ مرینیان زندگی می
  نوشت. إقتتاف األنهار من روضة األزهارو رسالۀ کوتاهی با عنوان  اللیل والنهار
یاد کنیم: خاندان فاسی. حداقل سه  دانشمند فاس هم بایدهای از مهمترین خانداندیگر از یکی 

کردند: عبدالقادر و پسرش عبدالرحمان فاسی (د. عضو از این خاندان دربارۀ فقه و نجوم فعالیت می
های علمی گوناگون نوشت. یکی هایی درباۀ موضوعشامل فصل القنومق) که شعری با عنوان ۱۰۹۶

محمـد پسـر  ، در تجلیل پدرش اسـت. نفـر سـوم،بستان األکابر من شیخ عبدالقادردیگر از آثار او 
م آنها ابن بنـا بـود، امـا آنهـا بـه طـور کلـی بـا ق) است. یکی از مراجع مه۱۱۳۴عبدالرحمان، (د. 

دانشمند دیگری به نام تاجوری مخالف بودند. این خاندان، به طـور ویـژه، راهکـاری مغربـی بـرای 
سازی نجوم عرضه کردند. متأسفانه این راهکار در انحطاط نجـوم نیـز سـهیم بـود. خانـدان  عمومی

ل فاسـی، حـزب فاسی، تا همین اواخر صاحب مال و مکنت بودند، چ
ّ

ال
َ
نانکه یکی از نوادگانشان، ا

  را تشکیل داد.» استقالل«
هـم ق) ۱۱۱۳های محمد بن عبدالعزیز اندلسی اسـفی، معـروف بـه َکردیـل (شـکوفایی: نوشته

اندازی زیست، به دلیل راههای یازدهم و دوازدهم هجری می. این مؤلف که بین قرنتوجه است قابل 
رسـالة فـی ها، مورد توجه است. برخی از آثـار او عبارتنـد از: کتب فاسیمکتبی دیگر، متفاوت با م

  شرح رجز فی منازل القمر.، و إرشاد السائل إلی معرفة جهة القبلة بالدالئل، العلم بالربع

  بوجیه
مهم در مقام نقطۀ تالقی ایفا کرد. دانشمندان بسـیاری از  یبوجیه (در جایگاه بخشی از افریقیه) نقش
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 ابن هیدور (د. این شهر ب
ً
) 1حمـاد ق) و ابوالعباس احمد (از نوادگـان امیـران بنی۸۱۶رخاستند: مثال

که از پیروان ابن بنا بودند. از منظر علمی، بوجیه یـک مرکـز فعـال یـادگیری در دورۀ اسـالمی بـوده 
. بـرده اسـت است. ارتباط بوجیه با اروپا همیشگی بود و فیبوناچی زمانی در این منطقـه بـه سـر می

تبـدیل بوجیه به یک پایگاه ممتـاز سبب شد شرایط موجود (در ساحل مدیترانه، بین مصر و مغرب) 
  : بوجیه منزلگاهی ضروری در راه مکه، و بندرگاه تجاری مهمی بود.شود

هـای اواخر هشتم و اوایل قرن نهـم هجـری، تـالش 2ق)، حاکم حفصی۸۳۷-۷۹۶ابو فاِرس (
گـری در ایـن اوج مـالکی دورۀ  ه۸توان گفت قـرن کی کرد. میی برای گسترش مکتب دینی مالزیاد

ه بود.
ّ

  خط
 یکی از دانشمندان اصلی مکتب مالکی بوجیـه بـود. ۷۸۶عبدالرحمان وجلیسی (د. 

ً
ق) حقیقتا

در خـالل دوران حفصـیان،  3ق)۷۸۶در واقع، ابوزید عبدالرحمان بن احمد وجلیسـی بیجـایی (د. 
ه مالکی، مفتی و متکلم بود. در قرن نهم هجری هنـوز دو قبیلـه بـا فقیه اصلی بوجیه بود. او یک فقی

ه وجود داشتند.
ّ

  پیروانی از عبدالرحمان وجلیسی و پسرانش در این خط
ب این دانشمند مهم نیز به میقات و زیرشاخه هایش پرداخت: علی بن محمد بن علی ُمقِرء مـؤدِّ

تذکرة المنتهی فی معرفة األوقات والحساب  تبصرة المبتدی وق) که اثرش با عنوان ۷۸۶(شکوفایی: 
  را به استادش تقدیم کرد. من غیر آلة وال کتاب

ـام اندلسـی (د. 
ّ
ق در ۷۱۵همچنین کمی بعد از وجلیسی، منجمی بزرگ بـه نـام محمـد بـن رق

  زیست. غرناطه) در بوجیه می

  تیمبوکتو
خـر قـرن دهـم هجـری توسـط پیش از استیالی امپراتوری ُسنغای توسط سلسلۀ سعدیون، که در اوا

سلطان احمد منصور سعدی رخ داد، تیمبوکتـو مرکـز مهـم مطالعـات اسـالمی بـود. دانشـگاه (یـا 
  ق ساخته شد.۷۲۸مدرسۀ) َسنکوری در قرن هشتم هجری توسط مانسا موسی، امپراتور مالی در 

ح تـوانیم دربـارۀ سـطمـی )، نویسـنده و دانشـمند سـنغایی،ق۱۰۳۷-۹۶۴به لطف احمـدبابا (
ه تا امروز به خاطر کتابخانه

ّ
اش معروف های برجستهفرهنگی این منطقه نظر دهیم. در واقع، این خط

غـایغو (د. است. احمدبابا نوشته است که پدرش (احمد)، عمویش (ابـوبکر) و شـیخش، محمـد بَ 
 آنهـا در قـاهره نـزبه نام تاجوری درس مـی یدیگر ق)، نزد موقت بزرگ۱۰۰۲

ً
د خواندنـد. احتمـاال

                                                    
  م. -  کردند. میق در الجزایر حکومت ۵۴۷تا  ۴۳۸بنی حماد از  .1

   گذار کشور تونس امروزی بودند.ق) خاندانی از بربرهای شمال افریقا و بنیان۹۸۲- ۶۲۶حفصیان ( .2

  .۱۲۳، ص ۵، ج معجم المؤلفینکّحالة،  .٣
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کرده است. آنهـا از تـاجوری بسـیار تـأثیر خواندند، چراکه او در آنجا تدریس میتاجوری درس می
از تـاجوری را  مقدمـهپذیرفتند و یکی از پیامدهای این تأثیرپذیری این بود که احمدبابا اثری به نـام 

  خواند، اما در تیمبوکتو.

  مطالعات موردی
  ابومقرع 

که پیشتر نامش را بردیم و موردی بسیار جالب اسـت. چنانکـه پیشـتر نخستین مورد، ابومقرع است 
 هیچ اط

ً
العی دربارۀ زندگی او دیدیم، او یکی از نخستین موقتان مغرب بود. عجیب است که، تقریبا

 ۱۰۹۰که شرح ارجوزۀ او که توسط سوسی مرجیثـی (د.  حالینداریم، در
ً
ق) نوشـته شـده، احتمـاال

  بارۀ میقات بوده است. مشهورترین اثر پرمخاطب در
تی که در زاویۀ نصیریه در تامگروت (جنوب مـراکش) فعالیـت 

ِّ
اما سوسی مرجیثی کیست؟ موق

کرد. همین زاویه، به دلیل داشتن بهترین قبله در سراسر مغرب، مورد توجه َکردیل بود. بـه لطـف می
رجوزۀ ابومقرع جایگاهی برجسته یاسوسی (که در آنجا تدریس می

ُ
فت. تعـداد بسـیار زیـادی کرد) ا

 به خاطر اینکه کتاب درسی بود، باقی مانده اسـت. تـامگروت در واقـع 
ً
نسخۀ خطی از آن، احتماال

  های زیادی دربارۀ نجوم و ریاضی داشت.مرکزی مهم بود و کتابخانۀ آن کتاب

  عل بن محمد بن عل مقرِء مؤدِب
ب (شکوفایی:  ، را بـه ایـن دلیـل تبصرهق) رسالۀ خود، به نام ۷۸۶علی بن محمد بن علی ُمقِرء مؤدِّ

هـایی نوشت که برخی از شاگردان فقیه بـزرگ، ابوزیـد عبـدالرحمان وجلیسـی از او خواسـتند بـاب
بنویسد. چـون نویسـنده نوشـتن ایـن اثـر را در پنجشـنبه » ازمان، ساعات و اوقات صلوات«دربارۀ 

 آن ر ۷۸۶هفدهم جمادی االول 
ً
استادشـان، کـه در همـان سـال ا بـرای تجلیـل آغاز کرده، احتماال

  ، نوشته است.درگذشت
همچـون تعیـین  -هـایی مربـوط بـه تقـویم باب دارد. هشت باب نخست، به پرسش ۳۴تبصره 

روزی از هفته که مصادف با آغاز سال شمسی است و نیز تعیین روز متنـاظر بـا آن در سـال قمـری، 
ی سال قمری را بدانیم) یـا مـاه جـاری از سـال قمـری تعیین ماه جاری از سال شمسی (اگر ماه جار

  (اگر ماه جاری سال شمسی را بدانیم)، یا تعیین نام یک روز معّین در سال شمسی، اختصاص دارد.
) ماننـد تعیـین میـل خورشـید یـا ۱۱-۹هـای بعد به چند پرسش ساده دربارۀ نجوم کروی (باب

  های دایرةالبروج پرداخته است. برج
ها و تعیین اوقات روز و شب اختصاص دارد. سرانجام، چند باب دربارۀ ساله، به سایهاما بیشتر ر

  منزل قمر و چهار فصل آمده است. ۲۸های دوازده برج، هفت سیاره، نام
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هـای میقـات، تـوانیم در دیگـر رسـالهمحتوای این رساله، کمابیش مانند مطالبی است کـه مـی
ب بر تعداد  ۲۷باب) یا جادری (قرن نهم،  ۱۰همچون آثار ابن بنا (قرن هشتم،  باب) بیابیم، اما مؤدِّ

  ها افزوده است. باب

  تاجوری (سدۀ دهم هجری)    
 1رسـیم.سرانجام به ابوزید عبدالرحمان بن حجاج احمد مغربی طرابلسی، معروف به تـاجوری مـی

 در حدود سال 
ً
لس (در شـمال ق درگذشت. او اهـل تـاجوره، جـایی نزدیـک طـراب۹۶۰وی احتماال

کرد. او بالد اش تدریس میافریقا) بود. وی فقیهی مالکی و موقتی مهم بود و در قاهره، محل زندگی

) ترکــی(زبــان یونــانی یــا » لغـت الــروم«دیــده بــود و  2روم (آنـاتولی) را در دوران ســلیمان قــانونی
  کرد.دانست، هرچند تنها هنگام نیاز، به آن زبان صحبت می می

دانـیم)، چنـدین مـتن میان آثارش (که دست کم نام پانزده عنوان از ایـن آثـار را مـیتاجوری در 
تان مصـر هایش، از مهمدربارۀ میقات نوشت. وی در کتاب

ِّ
ترین آثار چند تن از منجمان، فقها و موق

مند به نقل قول از [اندیشـمندان] مغـرب یـا انـدلس (همچـون کند، با وجود این، عالقهنقل قول می
مند بود و آثارش را بـه مقرع یا ابن بّنا) است. ولی به طور ویژه به [مبحث] قبلۀ مردم مغرب عالقهابو

  ها تقدیم کرد.  مغربی
دهد: اوقات نماز، قبله، تعیین آغاز سال شمسـی او همۀ چیزهای مربوط به میقات را توضیح می

  ها.و دیگر عناصر معمول در تقویم
ب و شرق است؛ چرا که او در تاجوره، نزدیک طرابلس، متولد شد؛ او نمونۀ خوبی از علم در غر

در آنجا درس (ریاضیات) خواند. سپس، به قاهره رفت، و در آنجا اقامت کرد و موقت شد. تاجوری 
آثار بسیاری نوشت و شاگردان زیادی تربیت کرد. چنانکه پیشتر دیـدیم، آثـار او بـه مغـرب و حتـی 

  تیمبوکتو رسید. 

  گیرینتیجه
توان چندین خاندان مربـوط بـه میقـات یافـت: در جالب است ببینیم که می پیوندهای خانوادگی:

اندلس، خاندان ابن باسو؛ در مغرب، خاندان فاسی؛ و در مصر، خاندان محمد وجیه. روشن اسـت 
رسـیده اسـت، امـا چـون موقـت که به طور کلی، علم توسط یک محیط اجتماعی فکری به اوج می

                                                    
1. C. Brockelmann, Geschichte der Arabischen Literatur, Berlin, 1902, II:358; C. Brockelmann, Geschichte der 

Arabischen Literatur Supplementband, Leiden – Brill, 1938, II:485; H. Suter, Die Mathematiker und Astronomer 
der Araber und ihre Werke, Amsterdam, 1981, nº. 512; D. Lamrabet, Introduction à l’histoire des 
mathématiques maghrébines, Rabat, 1994, nº. 486. 

  م. -ق) دهمین سلطان امپراتوری عثمانی ۹۷۴-۹۲۶سلطان سلیمان اول، (حک.  .2
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کوشیدند تا این امتیـاز را در خـانوادۀ خـود نگـه برای کسب درآمد بود، والدین باید میشدن، راهی 
 دارند.

دانشمندان در مغرب، به طور کلی مایل به نقل قول از منابع شرقی نبودند. افزون بر ایـن،  منابع:
 فقط از دیگر دانشمندان همان منطقه یاد کرده

ً
وجـود ایـن، اند. بـا دانشمندان جنوب مغرب، معموال

 کهـن بودنـد. سـنت 
ً
همۀ آنها دوست داشتند از منابع اندلسی نقل قول کنند، هرچند این منابع نسبتا

، اندلسی (تقلید) همچنان در قرن یازدهم هجری مهم بوده است. اما تاجوری تنها کسـی اسـت کـه
 مطالب شرقی و غربی را در آثارش آورده است. همچون یک پل،

های مربوط به میقات، محتوا باید همیشه یکسان باشـند، زیـرا ر رسالهروشن است که د محتوا:
انـد. در واقـع ایـن اند] همواره یکسان بودههدف [رساله] و نیز عامۀ مردم [که مخاطبان این آثار بوده

 توضیح می
ً
دهد که چرا نویسندگان بعدی سهم خود را به بازگویی مطالـب محـدود موضوع احتماال

سازی و پژوهش، کـه مصـداق آن است همچنین در اینجا مجبور شویم بین عمومیاند. ممکن کرده
 در اینجا نجوم و نجوم عامیانه است، تفاوت قائل شویم.

 و بـه طـور ویـژه ها، از کتابهنوز نمی دانیم که آیا این کتاب
ً
های دیگری کـه گفتـه شـد، واقعـا

  طر سپرده شدند؟اند؟ آیا آنها فهمیده شدند؟ یا فقط به خا استفاده کرده
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  برج بادها در آتن یساعت آب
  ١جواد ناطقمحمد

 ۀانـد. سـابقشان آبی بـوده بـه ایـن اسـم نامیـده شـده ههای آبی چون محرکساعت اشاره:
های زمینرو س های کهن مثل بابل، کلده، فنیقیه، مصر نهای آبی به تمداستفاده از ساعت

) بـه ۴۹(ص  ٢گردد. بسیاری از پژوهشگران مثل دوبـوایالمیان، مادها، و آشوریان برمیا
هـای آبـی کـه هنـوز آثـاری از آن تـرین سـاعتاند. یکی از قدیمیاین سوابق اشاره کرده

گـورای رومـی آتـن قـرار دارد جـایی کـه مـدتی خانقـا باقی ه مانده در برج بادها واقع در آ
هـای آبـی . باید یادآور شد که فناوری طراحی و سـاخت سـاعتترک بوده است انویشدر

ویژه در مناطق اسالمی مثل ایران، سـوریه، مغـرب و انـدلس به و شد هایی دچار دگرگونی
 ۀها و همچنین آثـاری مکتـوب در بـاررواج زیادی یافت. بقایایی از بعضی از این ساعت

تـألیف  علـم السـاعات والعمـل بهـاوان بـه کتـاب تمیاز جمله که است آنها برجا مانده 
لجـامع بـین العلـم والعمـل او کتـاب  ) ه۶ ۀرضوان بن محمد الساعاتی الخراسانی  (سد

) اشاره کرد. جزری در کتـاب خـود (ص  ه۶ ۀتألیف جزری (سد النافع فی صناعة الحیل
  ٤دهد.شرح میتفصیل  بهشش نوع ساعت آبی را  ٣)۹-۱۹۳

  برج بادها
شمار های ورزشی، هنری، مذهبی و سیاسی شهرها بهدر یونان باستان مراکز فعالیت آگوراها

دوم پیش  ۀها در سدها پس از شکست دادن یونانیترین آنها بود. رومیآمدند و آگورای آتن مهم می

 »آگوراِی رومِی «رومی ساختند که به  ۀآیی نزدیک آگورای یونانی به شیواز میالد یک  میدان گردهم
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